
Canviem la dieta per canviar el
sistema!
L’any 2018, Joves Ecosocialistes —o, aleshores, Joves d’Esquerra Verda— es
declarava organització vegetariana, entenent que ideològicament no tenia sentit
considerar-se ecosocialistes sense posar-ho en pràctica de manera directa a tots els
nivells possibles. Vam entendre, llavors, que un canvi directe que podíem
implementar era fer que tots els àpats proveïts per la nostra organització fossin
vegetarians. A més, ens comprometíem a impulsar des de les institucions un model
productiu més sostenible. Fa quatre anys dèiem: “entenem que l’ecosocialisme
busca la millora de la qualitat de vida per mitjà de drets socials i ambientals, que no
podem ignorar quan tractem el nostre model alimentari”. Uns plantejaments vigents
aleshores i potser encara més avui en dia.

El 2022, en plena crisi climàtica, aquest canvi de model és més imperatiu que mai.
Hem vist com els nostres esforços organitzatius han tingut cert èxit, també entre les
nostres militants: la conscienciació sobre l’absurditat de la sobreproducció de carn,
que hipoteca el 70% de la producció agrícola mundial segons la FAO (Organització de
les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura), ha fet que moltes de les nostres
militants adoptin nous estils alimentaris. Les dietes vegetarianes i veganes, segons
un estudi de Lantern, estan especialment presents entre la població més jove. Les
noves generacions estan assumint que, en un context on la nostra relació amb els
ecosistemes té un impacte tangible i immediat en les nostres vides, el canvi de
model alimentari ja no és només una opció, sinó una obligació.

La indústria agroalimentària és responsable del 14,5% dels gasos d’efecte hivernacle
(GEH) a escala global i és un dels principals focus de contaminació dels ecosistemes,
afectant directament a la salut humana. La contaminació per nitrats és un vertader
problema de salut pública, ja que la seva excessiva concentració esdevé tòxica per a
l’ésser humà. Aquest element pot ser ingerit directament a través del consum
d’aigua d'aqüífers contaminats dedicats al consum humà, així com també
indirectament a través d’altres organismes que s’abasteixin d’aquests i siguin
posteriorments consumits per humans. Si bé la generació de productes càrnics és el
sector agroalimentari amb una major petjada ecològica, la ramaderia intensiva és la
responsable de la contaminació per nitrats, principalment degut a l’alta concentració
de purins que generen. En aquest sentit, Catalunya és la comunitat autònoma
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d’Espanya amb una major presència de granges intensives i amb aqüífers
contaminats per nitrats. A més a més, Catalunya és també la comunitat autònoma
amb un impacte més negatiu pel que fa a les emissions de GEH derivades de la
indústria ramadera.1

Tanmateix, el canvi de model alimentari no és només una eina per frenar la crisi
climàtica, sinó que també suposa capgirar per complet la forma en què ens
relacionem amb el nostre entorn i els éssers vius que hi habiten. L’alta demanda de
consum de carn és el combustible d’una indústria massiva que, per tal de
maximitzar el beneficis econòmics, deixa en un segon pla el benestar animal. Les
macrogranges són un vertader infern pels animals que s’hi crien: la massificació
provoca que sovint estiguin desatesos i emmalalteixin, esdevenint un important de
focus de brots de patògens nocius tant pels propis animals com, sovint, també pels
humans. Tal i com es detalla en un informe de la FAO l’ús intensiu d’antibiòtics és
habitual en instal·lacions ramaderes per tal de prevenir malalties i fer que els
animals creixin més ràpid. Això dóna com a resultat residus d’antibiòtics en
productes derivats d’animals i, finalment, resistència als antibiòtics, una greu
problemàtica de salut pública si la resistència finalment s’adquireix per a bacteris
que són patògens per als humans.

Entenem, doncs, que els canvis en els modes de vida individuals no tenen
necessàriament un impacte directe en el nostre entorn més immediat, i molt menys
al nivell necessari per a combatre la urgent crisi que patim. La única opció és liderar
canvis organitzatius, en línia d’allò que vam iniciar fa uns anys.

Per això, Joves Ecosocialistes es compromet a:

● Seguir defensant un model alimentari vegetarià, amb opcions veganes i de
proximitat, per als actes propis.

● Impulsar, al Consell de Joventut de Barcelona, un repensament del model
alimentari, en línia d’allò iniciat per la nostra pròpia organització i la
declaració de Barcelona com a ciutat “veg-friendly” l’any 2016.

● Impulsar, al Consell Nacional de Joventut de Catalunya, un replantejament del
model alimentari i del seu impacte a nivell nacional, posant èmfasi en les
relacions de dependència i explotació que genera la sobreproducció càrnica
entre el camp i la ciutat.

● Denunciar les pràctiques de la indústria alimentària així com fer visibles totes
les conseqüències que suposen.

1 https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/Nitratos_Qu%C3%A9Son.pdf
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